
DeAltoRhino.Met € 1.500,- voorraadvoordeel

All-inrijklaar:€9.999,-!
Centrale deurvergrendeling
met afstandsbedieningmet afstandsbediening

Elektrisch bedienbareElektrisch bedienbare 
ramen vóór

Radio/CD/MP3-spelerRadio/CD/MP3-speler

In hoogte verstelbaarIn hoogte verstelbaar 
stuurwiel

BAS (remassistent)

Startonderbreker

Airconditioning

5 deuren

6 airbags

Elektrische
stuurbekrachtiging

Geïntegreerde
hoofdsteunen vóór

In hoogte verstelbare
hoofdsteunen achter

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel

ISOFIX bevestigings-
systeem voor 
kinderzitjes (2)

ABS met EBD (elektronische
remkrachtverdeling)

12 jaar carrosseriegarantie

3 jaar fabrieksgarantie

1 jaar Mobiliteitsgarantie: 
24/7 en in heel Europa

Extra Parkeersensoren

Extra Navigatiesysteem
(TomTom)

Extra Keiharde G3
Glasscoat lakbescherming
met 5 jaar garantie t.w.v.
€ 349,-

Extra € 1.500,-
voorraadvoordeel

Extra Rhinobadge,
inclusief donateurschap
Rhinostichting (2 jaar)

Extra Geen afleverkosten
(kosten rijklaarmaken,
verwijderingsbijdrage
en leges) t.w.v. € 702,-

Handgeschakelde versies:

De Suzuki Alto Comfort is niet
alleen superzuinig maar, volgens
onderzoek van de Consumenten-
bond (Auto 2014), ook de betrouw-
baarste in zijn klasse. In onze
speciale Rhino uitvoering is hij
bovendien letterlijk ‘klaar voor de
stad’. Met diverse handige extra’s
zoals navigatie en parkeersensoren.
Tijdelijk profiteert u van o.a.
€ 1.500,- extra voorraadvoordeel
waardoor hij er nu al is voor
€ 9.999,-. All-in, rijklaar. Voor deze
prijs rijdt u hem dus bij ons de
showroom uit. Wacht niet te lang
en kom snel bij ons langs.

Brandstofverbruik volgens Euro
5-norm (CE) 715/2007 en 566/
2011F: 4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4
km/l; CO2-uitstoot: 94-118 g/km.
Geadviseerde verkoopprijs is
inclusief BTW/BPM en kosten
rijklaarmaken.

Reno Autoservice B.V. Reno Dordrecht B.V.
Lelystraat 24, 3364 AJ Sliedrecht

Tel. (0184) 41 16 62
Nijverheidstraat 65, 3316 AP Dordrecht

Tel. (078) 61 39 244

Of kijk op www.renoauto.nl
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Papendrecht trainers bij Feyenoord

v.v. PaPendrecht - In het 
kader van het Feyenoord 
amateur partnerschap wa-
ren twee trainers van V.V. 
Papendrecht uitgenodigd 
om een kijkje te nemen in de 

keuken van Feyenoord. 
Deze partner dag werd be-
zocht door de trainers Ri-
chard Nardten en Arno 
Tiemens. Er werd kennis 
gemaakt met hun collega’s 

die binnen Feyenoord ver-
antwoordelijk zijn voor het 
technisch beleid. Een leer-
zame dag met als afsluiting 
het bezoek aan de training 
van het eerste.

Richard Nardten in gesprek met algemeen directeur Eric Gudde.

B3 team van de week 
speelt altijd met plezier
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst.
De meeste spelers van B3 
spelen al met elkaar vanaf 
het moment dat ze lid wer-
den van voetbalvereniging 
Papendrecht. Dat gaat terug 
tot de E-pupillen. Teamle-
den als Olaf Romijn (kee-
per), Tjark van Heeswijk 
(verdedigende middenvel-
der), Duncan Hamerlinck 
(verdediger), Joris de Heer 
(linkermiddenvelder), Mark 
Grimmius (op de positie van 
de nummer 10), kennen el-
kaar al geruime tijd. Vrij snel 
kwamen daar jongens bij zo-
als, Rowdy Zwart (centrum-
verdediger), Steyn de Ruiter 
(centrumverdediger), You-
nes Boudehi (rechtsvoor), 
Bob Gundel (linksachter), 
Job (linksvoor), Nicky van 
der Wal (rechtermiddenvel-
der), Timo Verkuyl (spits), 

Boudewijn Koets (aanval-
lende middenvelder) en Job 
Koetsveld (rechtsvoor) com-
pleteren de groep.
Door de jaren heen heeft het 
team wisselend succes, ze 
mochten een keer het kam-
pioenschap vieren, maar 
ze kennen ook de onderste 
plek, momenteel staat B3 on-
derin de middenmoot. Het 
mooie aan dit team is dat 
ze altijd met plezier en volle 
inzet de wedstrijden spelen. 
Esbi sponsort het keepers 
tenue en Banketbakkerij Bijl 
heeft ervoor gezorgd dat de 
veldspelers er netjes bij lo-
pen. Martin de Heer is niet 
alleen trainer/coach maar 
ook al vele jaren de bezie-
lende leider van het elftal en 
heeft het voetbal erin weten 
te brengen. 
Komt u eens op het Slobben-
gors naar dit team kijken? 
De thuiswedstrijden begin-
nen meestal om 14.30 uur.

De meeste spelers van B3 spelen al met elkaar vanaf het moment 
dat ze lid werden van voetbalvereniging Papendrecht. 

Zuipen voor Duchenne
v.v. PaPendrecht - Het eve-
nement “Zuipen voor Du-
chenne” was opnieuw een 
groot succes. Het dames en 
heren 7x7 toernooi was een 
sportief spektakel met vele 
hoogstandjes. De feestavond 
die om acht begon was weer 
druk bezocht. Door de be-
langeloze inzet van de dj’s 
van Richard Vermeij Ver-

huur, het barpersoneel, de 
keukenploeg en de band 
“Dad and the Studs was het 
weer een grandioze avond. 
Organisator Wim Erkelens 
was zeer te spreken over 
het feest en kon na de paal-
dans act van Eva, het mooie 
bedrag van 3.500,00 euro 
bekend maken dat naar het 
goede doel gaat.

Rabobankrun op 24 april
v.v. PaPendrecht - Op don-
derdag 24 april vindt de 20e 
Rabo ClubkasRun plaats. Ie-
dereen die deelneemt, kan 
geld verdienen voor de ver-
enigingskas van voetbalver-
eniging Papendrecht. 
Tijdens deze Run loop je 
maximaal twee (als je jon-
ger dan 15 jaar bent) of 
maximaal vier (als je 15 jaar 

of ouder dan bent) rondjes 
door sportpark Oostpolder. 
Je kunt het net zo snel of 
langzaam doen als je zelf 
wil. 
Het aantal gelopen rondes 
wordt beloond met 1,50 
euro per persoon, met een 
maximum van 3 euro voor 
de jeugd tot 15 jaar en 6 euro 
voor de oudere deelnemers. 

Programma 
v.v. PaPendrecht - Het eerste 
elftal heeft afgelopen zater-
dag een reuzenstap gezet 
richting het kampioenschap 
in de 3e klasse C. Papen-
drecht versloeg met 5-0 in 
een rechtstreeks duel, het op 
de 2e plaats bivakkerende 
GSC/ODS, terwijl de andere 
concurrent ZBC’97 verloor 
bij Peursum. Papendrecht 
speelt zaterdag de uitwed-
strijd tegen SC Amstelwijck, 
bij winst en puntverlies van 
ZBC’97, kan Papendrecht de 
kampioensvlag in top hijsen. 
De wedstrijd tegen SC Am-
stelwijck begint zaterdag om 
14:30 en wordt gespeeld op 
sportpark Amstelwijck aan 
de laan van Londen in Dor-
drecht. Het 2e elftal speelt 
om 12:30 een thuiswedstrijd 
tegen Wieldrecht.
De volgende elftallen spe-
len zaterdag 19 april thuis: 
09:00 Papendrecht D1 – Em-
plina D1, 09:00 Papendrecht 
MB1 – Vuren MB1, 12:30 Pa-
pendrecht 2 – Wieldrecht 3.
Het programma voor de ove-
rige elftallen staat op www.
vvpapendrecht.nl


